
Familjevänlig skola - självutvärdering

Din skola vill utvecklas i sättet att samverka med föräldrar. För att utvecklas, behöver man kunskap om
nuläget och därför är det viktigt att du svarar på denna enkät. Detta frågeformulär fungerar som en
nulägeskartläggning för föräldrasamverkan i din skola, där du får föra fram dina åsikter och uppskatta i
vilken mån er verksamhet stämmer överens med olika påståenden.

Formuläret är uppdelat i underrubriker som alla berör samarbete mellan hemmet och skolan. Det tar ca
10 minuter att besvara formuläret.

Först några bakgrundsfrågor

1. Vilken skola arbetar du i?



2. Jag är

3. Jag har jobbat på nuvarande arbetsplats

4. Förhållningssätt till föräldrasamverkan

1 = stämmer inte alls 2 3 4 = helt av samma åsikt!

Vi visar att föräldrar är betydelsefulla.

Samspelet mellan föräldrar och
personal är respektfullt och positivt.

Vårt förhållningssätt till föräldrar bygger
på kunskap om och respekt för de
villkor föräldrarna lever under, t.ex.
gällande sociala, språkliga, kulturella
och ekonomiska förhållanden.

Vi uppmuntrar föräldrar att besöka
skolan för att få en inblick i elevens
vardag.

Vi ser föräldrarna som den viktigaste
samarbetsparten beträffande eleverna.

Lärare

Rektor

Annan personal

0-3 år

4-15 år

16-23 år

över 23 år



5. Skolans atmosfär

1 = stämmer inte alls 2 3 4 = helt av samma åsikt!

Atmosfären i skolan är välkomnande.

I vår skola hälsar alla på varandra.

Alla i personalen hälsar på föräldrar
som kommer till skolan.

Vi arbetar systematiskt för att
upprätthålla en god atmosfär i vår skola.

6. Delaktighet

1 = stämmer inte alls 2 3 4 = helt av samma åsikt!

Vi frågar om föräldrars åsikter och ber
om respons.

Vi berättar hur föräldrarna kan påverka
verksamheten i skolan.

Vi har föräldrarepresentanter med i olika
arbetsgrupper.

Vi prioriterar högt föräldrars delaktighet i
vår skola.

I vår skola värdesätts öppenhet och vi
vill höra föräldrarnas åsikter före stora
förändringar görs.



7. Kommunikation

1 = stämmer inte alls 2 3 4 = helt av samma åsikt!

Vi har enhetliga förfaringssätt gällande
Wilma (el. motsvarande verktyg).

Vi har en årsklocka för
föräldrasamverkan.

Vi har ett handlingssätt för hur man
välkomnar nya föräldrar.

Vi ger information på ett språk som
föräldrarna kan.

Vi ger information via de kanaler
föräldrarna använder.

Vi har veckobrev/månadsbrev/årsbrev
som alla i personalen känner till.

Vi kommunicerar regelbundet om
skolans verksamhet på webben.

Vi har en anslagstavla med relevant
information som föräldrarna kan ta del
av.

Våra kontaktuppgifter är lättillgängliga
för föräldrar.



8. Verksamheten i samarbete med föräldrar

1 = stämmer inte alls 2 3 4 = helt av samma åsikt!

Vi är flexibla med tiderna för
utvecklingssamtal och erbjuder bl.a.
kvällstider.

Vi bjuder in föräldrar till inofficiella
träffar.

Vi erbjuder möjligheter för föräldrar att
lära känna varandra.

Föräldern kan vid behov delta på
distans på föräldramöten och
utvecklingssamtal.

Vår verksamhet är lättillgänglig och tar i
beaktande familjers mångfald.

9. Kollegialt stöd

1 = stämmer inte alls 2 3 4 = helt av samma åsikt!

Det finns möjlighet till mentorskap i vår
skola.

Det finns möjlighet att få stöd av
kollega/förman vid utmaningar
beträffande föräldrasamverkan.

Vi i kollegiet uppmuntrar varandra till en
positiv syn på föräldrar.

Vi i kollegiet delar med oss av goda
förfaringssätt som vi kommit på.

Vi har tid och möjlighet att tillsammans
reflektera kring egna värderingar.

10. Finns det något du vill lyfta fram angående föräldrasamverkan i din skola? Skriv då ner dina
tankar här.
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